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ОНЧЫЛ МУТ

Вичийашлыкын мучко шуктымо нилымышэ ийыш- 
тэ стройымо паша пэш кумдан шаралтэш. 1931 
ийыштэ чыла калык озанлык коклаштэ строитлымэ 
програм почэш 16,1 мильард тэҥгэ пышталтын ильэ 
гын, тэнэйэ (1932 ийыштэ) 21,1 мильард тэҥгэ пыш- 
талтэш.

1932 ийлан ыштымэ капиталлэ строичылствэ пла- 
ныштэ илымэ пӧрт ыштымаш да комунальнэ строи- 
чылствэ куго вэрым налын шога; ты пашалан 3 ми- 
льард тэҥгэ пышталтэш.

Производствым рационализаҥдымаш (сайэмдымаш) 
да мэханизмаҥдымаш, паша лэктышым нӧлталшаш 
вэрч кучэдалмаш, у паша йӧн-влакым пуртымаш, 
шулдо да сай продукций (штымэ арвэр) вэрч кучэдал- 
маш —  чыло тыдэ — куго паша планнам тэмаш эн кӱ- 
лэш условий лийэш.

XVII ВКП(б) конфэрэнсэ шкэ пунчалмутлаштыжэ 
рашэмдэн путыракшым тыдым посна каласыш — вуй- 
латышэ кадр да пашазэ-влакым сайлэн, моштэн шо- 
галтымаш, чыла прэдприйатийын, кажнэ станокын, 
кажнэ машинан, кажнэ агрэгатын пашажым моштэн 
шындымаш да ты нэгызэш паша лэктышым нӧлтал- 
маш— 1932 ийыштэ, организоватлымэ шотышто про- 
мышлэнысын тӱҥ пашажэ лийэш.



Производствым рационализаҥдымаш да стандарт- 
лымаш, матэрийал-влакым, путыракшым ситыдымэ ма- 
тэрийалым саклэн кучылтмаш, производствым да паша 
шындымэ у  йӧн-влакым чыла палымаш, пайдадэ йом- 
маш-влак дэн вийын кучэдылмаш — чыла тыдэ про- 
дукцийын сайлыкшым нӧлталшаш вэрч да промыш- 
лэныс кӧргысӧ накоплэньым шукэмдышаш вэрч кӱ- 
лэш йӧн улыт.

Рационализаҥдымэ шотым, производство сайэм- 
дымэ пашам ончышо организатсэ-влак коклаштэ Рӱдӧ 
Паша Институт (Цэнтральный Институт Труда —  ЦИТ) 
посна ончыл вэрым налын шога; тудо йатыр произ- 
водствылан, ту коклаштэ стройымо пашаланат пашазэ 
вий йамдылымэ шотышто да пашам шындымэ шотыш- 
то посна йӧн-влакым ончыктыш.

ЦИТ пашам функциональнэ шындымэ йӧнымат 
лончылэн ончыктэн пуыш. Пашам ты йӧн почэш шын- 
дымэ годым, паша тӱрлӧ йэҥ коклаштэ пӧлкалалтэш, 
кажнэ йэҥ, пашан ик ужашыжым гына ышта. Тыгэ 
паша пэш ончыко кайа.

ЦИТ тугак у инструмэнт-влакым да пашам у сэ- 
мын йӧнэштарымаш-влакым муо, паша вэрым у сэ- 
мын организоватлымэ да пашам у радам дэн ыштымэ 
йӧным муо.

Тракторстройышто, Магнитостройышто, Кузнэцк- 
стройышто да моло у стройко-влакыштэ ончылсо 
ударник-влак ЦИТ йӧным сотстаҥасымаш дэн илы- 
шыш пуртэн шогат, сандэнэ нуно кэрмыч оптымаштэ, 
рок лукмаштэ, бэтон йамдылмаштэ да монь кугын 
ончык кайышт, рэкорд-влакым нальыч.



Партий дэн правичылствэ орган-влакын пунчал- 
мутышт почэш (ССР Ушэм ВСНХ 1931 ий 28 сэн- 
чабрыштэ, ВКП(б) Рӱдӧ Комитэт 1931 ий 6 окчаб- 
рыштэ) ЦИТ лукмо йӧн-влакым кумдан шарыман, 
стройымо пашаштэ —  кэрмыч оптымо да штукатур 
пашам 1932 ийыштак ЦИТ йӧн дэн шташ тӱҥал- 
ман.

„Кузэ штукатурлымо сайрак" лӱман ты кнага дэн 
производство нэргэн ойлымаш тӱҥалалтэш.

Ты пэрвой кнагаштэ штукатуритлымэ пашан кум 
тӱҥ йӧнышт-влак ончыктымо — „руш йӧн“ , „амэрик 
йӧн" да „цит йӧн'‘ .

Кокымшо кнагаштэ ЦИТ лукмо йӧн дэн тошкал- 
тышлымаш, паша вэр да штукатурлымо годым ла- 
пашым пумо нэргэн ойлалтэш.

Кумышо кнагаштыжэ штукатур производствышто 
пашам пӧлкалэн функциональнэ шындымэ нэргэн ой- 
лалтэш.

Ты кнага-влакым пашазэ-влаклан да младшэ тэх- 
пэрсоналлан лудшашлык штэн сэрымэ.

Тыштэ штукатурлымо пашалан тунэмшэ да у йӧным 
лукташ кугын тыршышэ ЦИТ пашайэҥ-влакым он- 
чыктэна; И, И. Рэтти йолташ — тудын тыршымэ дэн 
штукатурлымо паша у йӧн-влак луктылтыныт да 
илышыш пурталтыныт; П. М. Шидловский йолташ — 
тудо йатыр йӧным лукто, ту коклаштэ— тудо ин- 
струмэнт-влакым штыш да тудын вуйлатымэ дэнэ 
штукатур производствыш ЦИТ йӧным илышыш 
пуртэн шогалтэ; С. А. Островский йолташ да экспэ- 
римэнтальнэ бригад-влакын (сынышэ бригад-влак) йа- 
тыр конструкторышт мэмнан дэн пырльа „тошто"



йӧньш кудалтэн, ЦИТ йӧныш куснышаш вэрч йатыр 
вийыштым пыштышт.

Стройкым да ЦИТ йӧн дэн штукатырлымо паша 
вэрым организоватлымашым, бункэр дэн лапашым 
пумашым, тудым орва дэн кондыштмым, орава да 
тошкалтыш ӱстэл-влак конструксым, ты кнаган ав- 
торжо шкэ шонэн лукмо йӧнжӧ дэн ончыкта.

Автор.



Ц^ҤАЛТЫШ ПӦЛКА

„РУШ ЙӦН“ ДЭН ШТУКАТУРЛЫШО-ВЛАК дэнэ.
Паша шым сагатыштэ тӱҥалэш гынат, Алэксандр 

Иванович Матвэйэв эрак, вич сагатат пэлыштэ кинь- 
элын, пӧрт гыч лэктэ.

„Р1ӦНДЫМӦ у паша, тӱрлын ончылтын тунэмаш лога- 
лэш, пашаштэ эррак лийман“— шоналтыш Матвэйэв.

Алэксандр Иванович ындэ кумло ий лышкэ плот- 
ник пашам шта. Тудлан ындэ ниллэ кум ий тэмын. 
Ты завод штымаштэ тудо тӱҥалтыш гычак, кумышо 
паша жапым (сэзоным) шта. Пашам ударлын да мош- 
тэн штымыжлан постройком дэн йачэйкэ рационали- 
затсэ бӱрошто шташ огыт видвигатлэ ильэ гын, 
Матвэйэв кизытат плотник пашамак шта ильэ. Йӧра- 
тымэ пашажэ.

Матвэйэвым курсыш колтышт. Производствым 
кузэ сайэмдаш, рационализаҥдаш тудым нил тылызэ 
тунӹктышт. Варажым, моло стройко пашалан чотрак 
тунэмжэ манын, нуным сайын шындэн маштышо лийжэ 
манын, тудым мӧҥгэш командироватлэн колтышт.

Матвэйэвлан эн ончычак штукатур пашам паляш 
кӱлэш лийэ.

Корно ӱмбалсэ будко воктэн Матвэйэв паша 
производичылын полшкалшыжым, Йэгоров йолташым 
ужат, тудлэч тыдым палыш: штукатур-влак кум вэрэ 
штат— „руш йӧн“ дэн штукатурлышо-влак, штымэ 
пӧртын кумышо участкыштыжэ улыт, „амэрик йӧн“
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дэн ыштышэ-влак — амэрик посьолкышто да „цито- 
вэц-влак“ — пэрвой участкыштэ.

Эн ончычак Матвэйэв „руш йӧн“ дэн штукатур- 
лышо-влак дэкэ, кумышо участкышкыла ошкыльо.

И к корпусын тӧрзаж (окнажэ) дэч штукатур 
тошкалтыш-влак койыт, улныжӧ лапаш лугымо ма- 
шина-влак штат, звэскам да ошмам пырльа вудэш 
йӧрат. Матвэйэв ты корпусышко пурышат, 4-шэ па- 
чашышкэ кузыш.

Пӧртын мучкыж дэнэ, покшэлнэ кужо коридор 
шуйна, тыдын кок могырыштыжо пӧлма (пӧлэм)-влак 
улыт. Пӧлэм опсалан кодымо рож-влак гыч мучко 
тошкалтыш (подмостий)-влак, койыт, тыштэ ратдымэ, 
шукшак дэн лэвэдалтын, турлӧ матэриал да жвата- 
влак кийат, вэдра, лакан, йашлык да моло наста-влак. 
Пу пырдыжлаш да потолокэш трэнча тойа-влакым 
крэс-крэс крэныт.

Коридор кумдыкэш оҥа-влак, кэрвыч пудырго, 
портыш пучкыш, шанча да моло шукшак кийат.

Опсалан кодымо рож гыч пуршыжла, Матвэйэв 
йоҥылыш вуйжым пэрэн, ик пӧлмаш пурышат тош- 
калтышэш шогальэ.

Тошкалтыш умбалнэ кум штукатур шогат. Мат- 
вэйэв нунылан сомылжым умландарэн пуыш.

— Шоҥгылыкышто штукатур лийнэм. Иза-шольо- 
влак ида пастырэ, пашалан туныктыза, —  манын шайа- 
рэн пэлэштыш.

—  Ит луд, кумылэдым она кодо, — тугак шайа- 
рэн ик пашазэ, Сорокин пэлэштыш, — тунэм, Мат- 
вэйэв йолташ; варажым мэмнам плотник пашалан 
туныкташ туҥалат.
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Матвэйэв пашазэ-влак дэн мутланэн шогымыж 
годым, коридорышто йэҥ йӱк да нэлым нумал кон- 
дымо йӱк шоктыш.

— Эй, штукатур-влак, лапашым налза! — коридор 
гыч кичкыральыч.

Ик штукатур тошкалтыш гыч волышат, коридор 
гыч моло-влакым ӱжын кичкыральэ:

— Адыза йолташ-влаклан полшэна — лапаш вэдра 
нэлэ, нуно огыт сэҥэ! '

Штукатур-влак, нунын кӱдынь Матвэйэват, ко- 
ридорыш лэктыч.

Пӧлэм дэч коло мэтр нарэ пэлнэ, коридорын вэс 
мучаштыжэ, лапаш дэн тэмымэ лакан воктэн кок 
пашазэ шогымо койо. Ты лапаш (раствор) лаканым 
альэ гына подйомник нӧлталын (подйомник— матэ- 
риалым кӱшыл пачашышкэ нӧлтымӧ машина). Пашазэ- 
влаклан ты лаканым нумалын, паша вэрлашкэ на- 
мийаш кулэш.

Штукатур-влак лаканым пӧлэм дэк кондаш пол- 
шышт, вара тудым тошкалтышыш нӧлтал шындыш- 
тат, уло вийышт дэн, йӧсыланэн йашнык дэк шӱкэн 
кондышт. Лапашым кондышо пашазэ-влак тудым 
кольмо дэн йашныкышкэ оптэн пытарыштат, йара 
лаканым нумал кайышт.

Йашныкым тэмымэшкэ пашазэ-влаклан лапаш ча- 
ным нил кана тэмэн кондаш возо. Варажым штука- 
тур-влак коридор гыч кок мэшак алэбастрым да ала 
мунар вэдра вудым кондэн, тошкалтышыштэ шин- 
чышэ лаканыш оптальыч.

Матвэйэв часым ончальэ: лапашым кондэн шук- 
тымэшкэ сагатлан лу минут гына шудымо жап эртэн.
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—  Тэвэ паша, — шоналтыш Матвэйэв, — ик сагатат 
эртыш, пашалан альэ пижылтынат огыл,

Штукатур-влак йашныкэш шинчын, тамакам шуп- 
шаш тӱҥальыч. Шупшмӧҥгӧ, мэшак гыч инструмэнтым 
луктычат, коктышт паша вэрым шӱкшак лэч эрык- 
тымэ годым, кумышыжо йашлык гыч вӱдым да ӱмба- 
кыжэ алэбастрым оптальэ, вара кольмо дэн лугэн,

йӧрыш (варыш). Варажым 
лийшэ „йӧрэмым" адак 
вишкыдэ звэска лапаш 
дэн пырльа ушышт. 
Звэска алэбастр лапашым 
пытартыш кана пудыра- 
тыш. Вара, шола кидэ- 
шыжэтагынам (соколым), 
пурла кидэшыжэ изэ 
кольмым кучэн, вашкэ 
гына лапашым тагынаш 
оптэн, пэлкэ лийат, ла- 
пашым кольмо дэн пыр- 
дыжыш кышкаш тӱҥальэ.

Моло штукатур-вла- 
кат тыгак кышкаш пи- 
жыч. Ала мунар кана 
пырдыж дэн потолок- 
ышко вичкыжын гына 

лапашым кышкымӧҥгӧ, штукатур-влак, тыдым кужо 
тӧр пу оҥа дэн тӧрлатыштат, адак шупшаш шинчыч.

Канымэ жапыштэ штукатур-влак дэн кутырэн Мат- 
вэйэв тыдым палыш: кышкымэ лапашын пӧрвӧй лон- 
чыжым брызг маныт. Ты лончылан пӧрт кӧргысӧ

...Шола кидыш соколым да пурла ки- 
дыш изэ кольмым ыалын, соколыш ла- 

пашым удырэн оптыш.
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пырдыжлан кэрэк кунамат вишкыдырак алэбастр йӧ- 
рышан лапаш пура.

—  Звэска алэбастр лапашым викак машина 
дэн йамдылаш ок лий мо? — манын, йодо Мат- 
вэйэв.

— Нигузат огэш лий,— пэлэштыш Сорокин,— 
звэска лапаш ала мунар сагат шога гынат нымат 
огэш лий; алэбастр иктаж лу минут гыч шкэнжын 
йачалыкшым, пэҥгыдылык-
шым йалт йомдара. Мэмнан 
штукатур-влак манмыла „рэ- 
зилана". Алэбастрым лапаш 
йӧрышӧ м шинаш пыштымэ 
годым чыла машинам шала- 
таш воз-)ш.

Матвэйэв аптыраныш;
— Тунарэ кумача лий- 

мӧнгӧ, молан вара тудым 
кучылташ? Тудо звэска лэч 
шулдырак мо? Альэ тудым 
вашкэрак муаш лийэш?

—  Алэбасгр звэска лэч 
шэргырак, тудым муашат 
йӧсӧ, да кумачат шукырак,— 
пэлэштыш Сорокин. —  Тугэ 
гынат, нимомат от штэ: алэбастрдымэ лапаш пуш- 
эҥгэш огэш пиж, адак тудын дэн шташыжат оҥай: 
пырдыжыш альэ потолокыш кышкэн, уэш савырны- 
мэшкэтат ок лий: лапаш кошкэнат шуэш; а звэска 
йалт вэс тӱрлӧ: пушэҥгэшат огэш пиж, кошкашыжат 
шуко жап кӱлэш.

Сокол гыч лапашым кольмо дэн 
тыгэ кышкат.
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„Ты пашам олмыкташ кӱлэш, укэ гын шуко 
окса да шуко жап арам йомэш“ — шоналтыш Мат- 
вэйэв.

Лапашым кышкышын, штукатур-влак адак вэс тӱр- 
лӧ, нугыдырак лапашым варышт (лугышт). Тыды- 
жымат ожсо вэрлашкак кӱжгырак лончо дэн кыш- 
кышт, Ты лончыжо грунт манылтэш.

Грунт л а п а ш ы м 
кышкымӧҥгӧ, пашазэ- 
влак садэшак ты лон- 
чым тӧр оҥа дэн тӧр- 
латаш тӱҥальыч; тӧр- 
латымӧҥгӧ, тӧрлык- 
шым висышт. Тӧрсыр 
вэржым тӧрлатыштат, 
адак шупшаш шинчыч.

Ий гэчэ шокшылан 
лийын, грунт лончо 
вашкэ кошкыш.

— Ындэ ӱмбачшэ 
пэтырашат лийэш, — 
пэлэштыш Сорокин.

— Эй, шупшыкты- 
шо-влак, ӱмбач пэты- 
раш лапашым пуза! — 
кичкыральэ тудо ко- 
ридорыш.

Лапаш кондымым вучыдак, Сорокин Матвэйэвлан 
тыдым умландарэн пуыш: эн ӱмбал лончым ӱмбалсэ 
пэтыртыш манылтэш. Ты лончо дэн илымэ пӧрт, 
школ, эмлымэ вэр, клуб, тэатр, да моло пӧртынат

Тӧрляты мэ пу куранл дэ грунтым 
тӧрлата.
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кӧргӧ да тӱжвал штукатуркыжым лэвэдын тӧрлатал- 
тэш.

Штукатур-влак йашныкым эрыктэн, кодшо лапа- 
шым тошкалтышыш оптальыч.

Ту жапыштэ шупшыктышо пашазэ-влак лапашым 
кондаш туҥальыч: кок канажым ожсо ганьэ лапашы- 
мак кондышт, варажым йалт ош лапашым (ошмады- 
мэ звэска лапашым) кондэн, ӱмбакыжэ лакан тэммэш 
вудым оптальыч.

Штукатур-влак йашнык йымач чучкыдӧ шоктэм 
луктычат, йашнык умбак пыштэн, вэдра дэн „сирой“ 
лапашым кошталын, шоктэ умбак оптальыч. Шоктэ 
вошт лэкдымэ кандар-влакым викак тошкалтышыш- 
как оптальыч.

Сирой тусан лапашым шурымӧҥгӧ, штукатур-влак, 
йашныкыш ош лапашым опталын, умбакыжэ адак 
вудым устарыштат, вара лугышт. Вишкыдэ, умбал 
тусан, ош эрэ лапаш лийэ.

Штукатур-влак адак шупшаш шинчыч.
—  Матвэйэв йолташ, ужат— мэ могай пашам штэ- 

на, — пэлэштыш Сорокин, — умбач пэтырымэ лончо 
вичкыжлан лийын, тушто изэ гына кандарат палдыр- 
на; сандэнэ лапашым шураш возэш.

— Алэбастрымат] устарэда мо? — йодо Матвэйэв.
— Ӱстарэна. Алэбастрдэ умбал лончым шташ 

огэш лий. Пусаклашкэ да кужгӧ лончан вэрлашкэ 
алэбастрымат шоко пышташ возэш.

—  Ну, рвэзэ-влак, адыза умбал лончым кышкаш 
туҥалына, укэ гын вашкэ кэчывал кочыш шуэш.

Ик штукатур алэбастр лапашым звэска лапаш дэн 
йӧрыш. Варажым чыланат лапашым тагынашкэ оп-
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тыштат, кольмо дэн пырдыжлашкэ да потолокыш 
кышкэн пытарышт, вара ту лончым тӧрлатэн, тӧр- 
Л Ӹ К Ш Ы М  висышт.

Вара кажнэ штукатур воктэныжэ вэдра вудыҥ 
шындэн, шола кидыш помылам, пурла кидыш тӧрла- 
тымэ кучэман шыма оҥам нальэ.

Шгукатурнам йалт шук-
тышашлан т^ 1гэ  ыштышт; 
помыла дэн вӱдым пыр- 
дыжлаш шыжыктэн, пурла 
кидысэ оҥа дэн тӧрлатышт 
(шымартышт).

Ты пашам пэш кужаш, 
ала мунар гана кӱрылт кӱ- 
рылт ыштышт. Варажым 
пырдыжын тӧрлыкшым ви- 
сэн, тӧрсыр вэржым тӧр- 
латышт; штукатурэш му- 
чашдымэ вичкыж корэш 
(спираль)-влак к о р к а л м э  
сэмым йыгэн, шымартышт.

Тыгэ штымэ дэн ижэ 
паша пытыш. Йамдэ шту- 
катур тӧр (шыма) лийэ; 
тугэ гынат,. кужо вичкыж 
корэш-влак улылан корка- 

лалтмыла койэш. Штукатур-влак пусак-влакымат 
шукташ тӱҥалнэшт ильат, 11 сагат шумӧҥгӧ, кэчывал 
кочышлан оҥгыр йӱк шоктыш.

Кэчывал кочышым кочмӧҥгӧ, штукатур-влак тӧр- 
латымэ оҥа да кошар мучашан сталь отрэзовко дэнэ

Щ т

ш

Ш ол 1 кидыш помылам, пуолашкэ—  
илэ пу тьоркым кучэн, вӱд дэн йыгэя 

ш гукатуркы м  шымарта.
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пусак (угыл) да йанак-влакым тӧрлатыштат, потоло- 
кын да пырдыжын моло ужашышт-влакым штукатур- 
лаш пижыч.

Кок кэчэ коклаштэ потолокым, чыла пырдыж-вла- 
кым штукатурлэн шуктышт. Штукатур да моло па- 
шазэ-влак тошкалтыш гыч йашныкым, лаканым, вэд- 
рам да инструмэнтым погэн налын, шӱкшакым уштыл 
кудалтыштат, тошкалтышым погэн шогалтышт. Ку- 
мышо кэчылан пашам кӱвар оҥа гычак шташ лийэ.

— Ындэ ты пашам ончэн пытаршым, — шоналтыш 
Матвэйэв. —  Умб кыжэ кодаш чот укэ. Пашан эн 
кӱлэшыжым палышым, кузэ миймыжымат шуктымы- 
жымат шинчэн нальым.

Кок кэчыштэ 47 кваарат мэтр утларак шту- 
катурлалтын, ик йэҥ кэчэш 8 квадрат мэтр 
лышкэ штукатурлэн.



КОКЫМЫШО ПӦЛКА

„АМЕРИКАН«-ВЛАК ДЭНЭ.

Кумышо кэчылан Матвэйэв „амэрикан“ -влак йа- 
лыш ошкыльо.

Ты йалым амэрик формо дэн ыштымылын „амэ- 
рикан“ -влак йал маныт: тыштэ пӧрт-влакын „лулэ- 
гышт“ (скэлэтышт) мэҥгэ (стойко)-влак дэн штымэ. 
Ты мэҥгэ-влакым тӱжвачын вичкыж оҥа-влак дэн 
(рэйка влак-дэн) обшиватлымэ. Тӱжвалсэ да кӧргӧ 
обшивкэ коклаш торф кэрвыч-влак оптымо.

Пӧлэм кокла пырдыж-влакат стойко дэн шталты- 
ныт, тыдымат кок могырым рэйкэ дэн обшиватлымэ: 
рэйкэ-влак коклан-коклан кыралтыныт, сандэнэ трэн- 
ча дэч поснак штукатурлалтэш.

Матвэйэв „амэрикан“ -влак тӱшкам вуйлатышэ 
Моисэйэнкым муат, пырльа корпусыш ошкыльо. Ты 
корпусышто кок кэчэ годсэк штукатурлат.

Моисэйэнко дэн Матвэйэв пурымо пӧлэмыштэ нил 
йэҥ пашам штат: кок иностранэс да кок руш пашазэ.

Пӧлэмын пэлыжэ кукшыт пырдыж-влак воктэн 
тошкалтыш-влак шогалтымэ: потолокым да пырдыжын 
кӱмыл ужашыжым штукатурлэн пытарымылан лийын, 
тошкалтыш-влак кӱшыл ужашыш нӧлталтын огытыл.

Ты пӧлэмыштак эрэлык шот „руш* штукатур- 
влак пӧлэмысэ ганьак: тошкалтышыштат тудын йымал-
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нат туганьак лавра, тыштат-туштат шӱкшак коклаш- 
тэ тӱрлӧ матэриал да курал-влак кийат.

Тошкалтыштэ да кувар оҥаштэ лапаш йашнык-влак 
шинчат, нунын воктэн улыш гына устэллаштэ нугыдо 
лапаш опталтын. Ты лапашыш ала могай мэжым йӧ- 
рэныт.

—  Моисэйэнко йолташ, тыдэ могай лапаш? — йодо 
Матвэйэв?

—  Тыдэ мэж дэн йӧрымӧ звэска-ошма лапаш, 
тыдым лугышо машин йамдыла, Малана тыдым паша 
вэрышкэ лапаш куй дэнак кондат. Тышан мэ алэбас- 
трым йӧрэн лугэна.

— Вара тыдэ пэш шэргэш огэш воч? Альэ тэ 
мэжым йӧрымӧ дэн альэбастр дэн звэскам саклаш 
тӧчэда?

Моисэйэнко умландарыш:
—  Рэйкэ-влак коклаштэ, вошт шэлшэ-влак кодыт, 

сандэнэ лапаш йача лийжэ манын, мэжым йӧрэна. 
Алэбастрым да звэскам мэ огына чаманэ, тугэ гынат, 
амэриканла пӧлэмлымэ годым пушэҥгым шуко саклэн 
кодаш лийэш: мучко оҥа дэн пӧлэмлымэ олмэш, мэ 
вичкыж рэйкэ-влак дэн пӧлэмлэна. Тулэч посна, амэ- 
рикан йӧн дэн штымэ годым штукатур-влакын, руш 
йӧн дэн штымэ лэч, паша лэктышышт кугырак. Ты- 
дыжым шкат ужат.

Ик штукатур кувар оҥасэ йашныкыш вудым да 
алэбастрым пыштышат, вишкыдэ лапашым йамдылыш: 
варажым ту лапашым устэмбакэ оптальат, вэс пашазэ 
дэн коктын пудыраташ туҥальыч.

—  Лапашым молан йашныкэш огыл, оҥаш йам- 
дылат? —  манын, йодо Матвэйэв.
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— Амэрикыштэ лапашыМ посна пашазэ-влак йам* 
дылатат, йамдыжым пуат; альэ посна устэлэшак 
йамдылат: налаш оҥай лийэш.

Лапашым йамдылшын, кажнэ штукатур шола ки- 
дыш альуминий мэтал тагынам да пурла кидыш ку- 
чэман оҥам (тьоркым) налын, пашалан тӱҥальыч.

Ш тукатур  сокол гыч лапашым викак пырдыжыш йыга.

Эн ончычак тагынаш тьорко дэн лапашым оптат. 
Варажым тагынам пырдыж дэкак чак намийэн, тьорко 
дэн лапашым викак пырдыжыш йыгат,

Пырдыжэш йыгымым вашкэ гына тӧрлатэн, тудым 
куаш корэш-влак дэн колышт.

Умбал лончо кошкэн шушын, пашазэ-влак ик 
вэдра звэска (ошмадымэ) лапашым шоктэ дэн шурыш-
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тат, адак крк вэдра алэбастр вишкыдэ лапашым штэн, 
пырльа йӧрышт, Ты вишкыдэ лапашым сталь тьорко 
дэн пырдыжэш йыгышт. Варажым тудым тӧрла- 
тэн, ту тьорко дэнак, „руш йӧн“ дэн штымэ сэ- 
мынак, вӱд дэн нӧр- 
тэн шымартат.

Тыгэ шымартымӧҥ- 
гӧ, штукатурко шыма, 
йылгыж ш и н ч ы ш э 
лийэ, тыдэ „руш йӧн“ 
дэн штышэ - влакын 
лэчат сай лийэ.

Матвэйэв дэн Мои- 
сэйэнко пырдыжым да 
потолокым штукатур- 
лэн шуктымо корпуссо 
пӧлэм-влакым ончэн 
савырнышт. Йужо вэрэ 
шэлшэ-влак койэдат. 
Моисэйэнкоумыландарымылатыдлэч нымат лӱдмашукэ.

Ик пӧлэмыштэ Матвэйэв кок пашаза ӱмбал лон- 
чым пу тьорко дэн шымартымым ужо.

—  Кузэ тыгэ, „амэрикан йӧн“ дэн штымэ годы- 
мат пу тьорко дэн тӧрлатат мо? —  йодо тудо.

—  Тыдэ кӱй пырдыж, тудым алэбастрдэгэчак 
звэска дэн гына штукатурлат, звэска дэн штукатур- 
лымо годым „амэрикан-влак“ пу тьорко дэн, йужо 
гунам сталь тьорко дэн шымартат, — умландарыш 
Моисэйэнко.

Паша пытымӧҥгӧ, Матвэйэв ,амэрикан-влакын“ 
пашаштым висыш.

Лончо ӱмбач сталь тьорко дэн тӧрлата.
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Ик кэчыштэ нил штукатур 57 квадрат мэт- 
рым штукатурлэныт, кэчэш йэҥ вуйэш 14 квад- 
рат мэтр утла возэш.

Матвэйэв ӧрӧ.
—  Моисэйэнко йолташ, — пэлэштыш тудо, — ала 

„амэрикан-влак" кэчынат тынарылэн штат? Кумышо 
участкыштэ „руш йӧн“ дэн штышэ-влак кэчэш йэҥ- 
лан 8 квадрат мэтр лэчат шагал штукатурлат...

— „Амэриканэс-влак“ тылэчат шуко штат,— кала- 
сыш Моисэйэнко.

Матвэйэв пуштыланэн шоналтыш: „Иктышт-вэ- 
сышт воктэнак штат вэт — а сай йӧным йэҥ лэч налын 
огыт мошто... Рационализатсэ пӧлка, постройком, 
йачэйкэ мом гына ончат гын?“

I;
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КУМЫШО ПӦЛКА

„ЦИТОВЭЦ--ВЛАК дэнэ.
Вэс кэчыжлан Матвэйэв цитовэц-влак ыштымэ 

вэрыш, пэрвой участкын куд пачашан корпусышкыжо,

Ц И Т -ы н  у  формо пу тошкалтышыжэ. Ты оравам ш ӱкэн кошташ, ӱлышэм- 
даш да кӱкшэмдаш лийэш.

ошкыльо. Кумышо участкысэ корпус гапьак, тыштат 
коридорып кок могырыштыжо пӧлэм-влак улыт. Пур- 
маштат, коридорштат кӱвар оҥам эрэп гыпа уштып 
шыпдымэ. Матвэйэв,—тыштэ огыт штэ улмаш,—  шо-
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налтышат, тошкалтыш дэн кушкыла кӱзыш. Кумышо 
пачашыштэ Матвэйэв пырдыжлашкэ ик лончо лапаш 
кышкалтмым ужо; тугэ гынат, тошкалтыш-влак огыт 
кой.

Матвэйэв ӧрӧ: „Кузэ тыгэ? Ик лончо лапашым 
кышкэныт да тошкалтышым рончэныт; вара оньы- 
шыжо кузэ ыштынэшт?

Ик пӧлэмыш- пурышын, Матвэйэв изэ кӱртьӧ ко- 
льасан, пушэҥгэ дэн штымэ орвам ужо. Тошкалты-

Ц И Т  тошкалтыш. Ӱлышэмдымэ.

шын эн кӱшыл пачаштыжэ лапаш йоктарэн кодылтын. 
Сайын ончымӧҥгӧ, Матвэйэв палыш — тыдэ ӱлкат, 
кӱшкат нӧлташ волташ лиймэ шӱкэн кондаштарымэ 
тошкалтыш улмаш.

Коридорышто йӱк-йан шоктыш. Пӧлэм гыч лэкмбҥ- 
гӧ, Матвэйэв кум куго кольасан орвам ончыкыла 
шӱкэн кайшэ пашазым ужо. Ты орва кӱртньгӧ корно
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стансысэ багаж кондыштмо орва ганьэ. Орван кӱшыл 
пачашкыжэ лапаш дэн тэмымэ куго йашнык шын-

Орван ӱмбакыжэ лапаш йашлык шындымэ.

далтын. Пашазэ орважым пӧлэмышкэ шӱкэн пурты- 
шат, шӱкэн коштмо тошкалтыш воктэн шындыш.

Матвэйэа: — Вара йашныкым орва гыч тошкалты- 
шышкэ налын шында? — манын, пашазэ дэч йодо.
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— А молан тудым тошкалтышыш шындаш кӱ- 
лэш? —  ӧрын пашазэ йодо, — тудо ты орвашак кодэш.

— А тый йашныкым орвашкэ кузэ нӧлтал шын- 
дышыч, йашныкшэ нэлэ вэт? — йодыштэш Матвэйэв.

Пӧлэмышкэ кандэ ,спэцовкым“ чийшэ йэҥ пу- 
рыш (спэцовко-паша шташ чийымэ вургэм).

—  Тый молан тыш тольыч, йолташ? — йодо тудо 
Матвэйэв дэч. —  Тый мом шинчынэт?

Матвэйэв кӧ улмыжым, молан толмыжым умлан- 
дарэн пуо.

— Мый — Василий Зыков, ЦИТ-ын бригадиржэ 
улам, —  пэлэштыш спэцовкым чийышэ йэҥ .— Айда 
умбакэ кайэна, йашныкыш лапаш кузэ тэмалтмым ужат.

Матвэйэв Зыков почэш ошкыльо. Н уно . пурымо 
пӧлэмыштэ тбрзӓшкыла тайыл пундашан да кок сос- 
лоҥган куго йашнык шындалтын. Орва-влакым викак 
йашнык йымакэ шӱкэн кондатат, пашазэ-влак сослоҥ- 
гам почыт. Куго йашныкысэ лапаш викак орвасэ 
йашныкыш йога.

Зыков умландара:
—  Ты куго йашнык „бункэр" манылтэш. Тыш- 

кэ лапашым подйомник гыч йоктарат. Подйомник 
дэкэ лапашым оралтыштэ лапаш лугымо машина гыч 
кондат, Орвасэ йашныкыш лапашым тэмымӧҥгӧ, ту- 
дым кӱлэш вэрыш шӱкэн наҥгайат.

Паша туҥалмэшкэ мэ орва-влакым пӧлэмлашкэ 
кондэн йамдылэна. Тугэ паша вашкэ тӱҥалалтэш.

— Вара орва гыч пашам кузэ шташ?
—  Тыгак: штукатур орва тошкалтышыш шогалэш, 

тудын воктэн лапаш йашнык шындымэ орвам 
шогалталтэш.

М
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— Пырдыжын ӱлыл ужашыжым штукатурлымо 
годым кузэ?

—  Улылжым штукатурлымо годымат тугак. Ту- 
нам лапаш йашнык орван кушыл тошкалтышкыжэ

Ындыжым лапаш йашлык ӱлкӧ шындалтын.

огыл, ӱлыл тошкалтышкэ шындалтэш. Штукатур кӱ- 
вар оҥаш шогалэш, лапаш йашнык орван ӱлыл тош- 
калтыштыжэ лийэш. Айда пӧлэмлашкэ кайэна — чыла- 
жымат шкак ужат.
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Матвэйэв дэн Зыков кудымшо пачашыш кӱзышт. 
Тыштэ пэш эрэ. Коридорлаштэ ончыкат, шойыкат 
орва-влакым шӱкэн коштыт, лапашым пӧлэмлашкэ 
шупшыктат.

—  Тэндан пырдыж умбалда моганьэ? — йодо 
Матвэйэв.

—  Тӱрлӧ — кэрвыч ӱмбаланат, бэтон ӱмбаланат, 
пушэҥгэ пырдыжат, моло тӱрлӧ плига гыч штымат 
улыт,—  пэлэштыш Зыков.

— Тэ алэбастран вишкыдэ лапашым кузэ да куш- 
то йамдылэда?

— Мэ алэбастр лэч посна штукатурлэна. Лапа- 
шым машина йамдыла, мэ йамдэ лапаш дэнэ гына 
штукатурлэна.

Матвэйэв нимомат ыш умыло.
—  Зыков йолташ,— маньэ тудо, — мый штукатур 

омул, тугэ гынат, нил кэчэ годсэк штукатур-влак 
коклаштэ улам. Чыланат, „руш йӧн“ дэн ыштышэ- 
влакат, „амэрикан“-влакат, пушэҥгэ пырдыжым алэ- 
бастр дэч посна штукатурлаш ок лий манын, мыйым 
шандарышт. Тый адак алэбастр лэч посна штукатур- 
лэна манат. Умландарэн пу йан, мый йалт ом умло, 
пулашышым вэлэ.

—  Матвэйэв йолташ, тый пулашэн от ул, тыйым 
пулаштарэныт,— тӱҥальэ Зыков.— Мэмнан Совэт Ушэ- 
мыштэ гына огыл, йог эллаштат пушэҥгэ пырдыжым 
алэбастр дэч посна штукатурлаш лиймым чыла вэрак 
огыт шинчэ. Кум ий ожно мый шкат пушэҥгэ пыр- 
дыжым алэбастр дэч посна нигузат штукатурлаш ок 
лий шонэм ильэ. А тэвэ Рӱдӧ Паша Институтышто 
тунэмымат, палышым: Гэрманийыштэ, Латвийыштэ,
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Литваштэ, Польшышто да мэман дэнат — Бэлорусий- 
ыштэ, Лэнинград да моло обласьлаштэ пу пырды- 
жым алэбастр дэч посна штукатурлат. Чыла ты па- 
шан амалжэ тэвэ кушто:

Звэска лапашым пырдыжышкэ кэнэта шуко 
кышкыман огыл, посна лончо дэн гына кыш- 
кыман, тудо сайын тымылгын кошкыжо; лав- 
рам да тыгыдэ ошмам кучылташ ок кӱл, звэс- 
камат тугак шуко йӧраш ок кӱл, — тыгай шту- 

катурко пушэҥгэш пэш чот пижын шинчэш, пэҥгы- 
дылыкшэ алэбастр лапаш дэчат сай лийэш.

Корпус штукатурлымо чыла пашам мэ кум ужаш- 
лан пӧлышна: эн ончыч 1 -шэ да 2 -шо пачаш гыч 
тӱҥална, варажым 3-шо да 4-шэ пачаш-влакыш шук- 
тышна; ындэ кокымшо кэчылан 5-шэ да 6 -шо пачаш- 
влакыштэ штэна. Трэнча тойа-влак кырмым, бэтон 
потолок коркалымым да чыла йамдылымэ пашам 
малана шташ ыш воч — тыдым кок арньа ончычак 
йамдылэныт. Ындэ мэ паша тӱҥалмым — пэрвой лон- 
40 кышкымым ончэна.

Зыков почэш Матвэйэват пӧлэмышкэ пурыш; ты 
пӧлэмыштэ шӱкэн коштмо кок тошкалтыш да нунын 
коклаштэ лапаш шындымэ ик орва шогат. Орва 
воктэн вишкыдэ лапашым лугэн шогышо, полышка- 
лышэ пашазэ шога.

Пырдыж дэч изыш торлэн шогышо орва тошкал- 
тышыштэ ик штукатур шога.

—  Макаров, тӱҥалына мо вара?— йодо Зыков 
ик штукатур лэч.

—  Оҥгыр йӱкым вучэм,— пэлэштыш Макаров. 
Зыков матвэйэвлан тыдым умландарыш: паша вэрым
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йамдылшашлан полышкалышэ пашазэ-влак штукатур- 
влак лэч пашам пэл сагат ончыч тӱҥалыт. Сандэнэ 
штукатур-влак кизыт пашам туҥалын огыт ул.

Коридорышто оҥгыр йук шоктыш. Макаров йаш- 
нык турысӧ коркам кучышат, лапашым кошталын, 
потолокыш шолэн оптальэ.

Киды ш  Ц И Т  коркам кучэн.

Матвэйэв цитовэцын паша ыштымыжым ончы- 
шыжла тыдым палэмдыш:

Цитовэц пурла йолжо дэн йашнык дэкыла, 
ончыко тошкалэш, лап лийын коркам вик кына 
лапаш дэк волта. Варажым кидшым пӱгыртэн, 
лапашым кошталэшат, коркам тӧр гына кучэн 
потолок дэк лышэмда. Изыш лап лийын, адак, 
вийнэн лапашым потолокыш кудалта да, кор- 
кам ӱлкӧ волта. Кудалтымэ лапаш потолокэш 
пижын кодэш.

Кышкымэ лапаш потолокышто касак-касак шинча, 
штукатур ту касак-влак коклашкэ изырак касакым 
кышкэн тӧрлатыш. Кышкымашым алмаштыл шталтэш: 
альэ шола гыч пурлашкэ, альэ пурла гыч шолашкэ 
шталтэш; садылан лапаш кышкышэ, альэ шола йол- 
жым, альэ пурлажым ончыко, йашнык дэкыла лук-

30



тэш, — кувэчла кышкаш оҥайрак лиймым онча. Тыгэ 
потолок кумдыкым чыла лапаш дэн пэтырэн пыта- 
ралтэ, изыш гына кувар оҥаш чӱчалт йогыш.

Зыков знакым штышат, Макаров паша штымым 
чарныш.

—  Матвэйэв йолташ, сагатым ончалын палэмдэ: 
Макаров мо жапыштэ пырдыжыш лапашым кышкэн 
пытара, —  каласыш Зы- 
ков. — Тыдым минут дэн 
да сэкунд дэн висаш 
возэш, тыштэ сэкундо- 
мэр лийжэ ильэ.

Макаров пырдыжыш 
лапаш кышкаш тӱҥальэ.
Шолымо кандар-влак по- 
толокысо дэчат куго 
лийыт, кӱвароҥаш нымат 
йогымаш укэ. 3 минутат 
20 сэкунд коклаштэ Ма- 
каров пырдыжым лапаш 
дэн пэтырэн пытарыш.

Матвэйэв тошкалты- 
шыш шогальат, монарэ 
ыштымым висыш. 8 ^ 2  

квадрат мэтр пырдыжэш лапаш кышкалтын.
—  Ик минутлан 2 ^ 2  квадрат мэтр утла кышкал- 

тын, — пэлэштыш Зы'ков, — сагатлан 150 квадрат мэтр 
лышкэ, кэчэш 1200 квадрат мэтр утла. Мэ тэвэ кузэ 
штэна.

— Макаров йолташ, тый пытартыш кэчылаштэ 
монарылэн штышыч?

Лапашым кӱш кӧ  сай шолшаш вэрч, 
пурла йолжым ончык тошкалын.
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— Тэҥгэчэ да ончыгэчэ кэчэш 700 мэтрлэн,— 
пэлэштыш Макаров.

—■ Матвэйэв йолташ, тыдлан ит ӧр, — пэлэштыш 
Зыков, —  ты куго паша лэктышын чийжым палаш 
йӧсак огыл:

Корка лапашым кольмо лэч вич кана ут- 
ла налэш; лапашым тагынаш оптэн шогыдэак, 
мэ викак кышкэна; кышкышэ йэҥ моштэн 
кежганылэш, тудылан ЦИТ-ыштэ тунэмалтын.

Лапаш  икаиаш так ш уко шолалтэш.

Чыла тыгэ штымылан кора, паша лэктыш пэш 
куго. Палэт, мэ кок кышкышэ-влакым, — корка дэн 
да кольмо дэн кышкышэ-влакым, ик кумдыкан пыр- 
дыж воктэн шогалтышна. Тыгэ лэктэ: 10 квадрат 
мэтр пырдыжышкэ лапашым тагына гыч кольмо дэн 
кышкаш 6  минутат 8  сэкунд эртыш, ко^.ка дэн кыш-
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каш — улыжат 1 минутат 37 сэкунд гына эртыш. 
Тагына гыч кышкышыла, пашазэ 339 тӱрлӧ кожганы- 
машым штыш, корка дэн штышэ улыжат 45 гана 
кожганымаш лийэ. Тыгэ лиймэ дэн ЦИТ йӧн дэн 
шгымаш 8  гана куштылгыракэш толэш.

— Ты коркажым кувэч нялмэ? Ышкэ шонэн лук- 
тында, альэ иктаж вэр гыч кондэнда?

Ц И Т  корка дэн да изэ кольмо дэн л апат  шолымым таҥастарымаш.

— Тыгай корка дэн ала мо годсэкак Вэнгрийыш- 
тэ штат, тудым Гэрманийыштат, Италийыштат, тугак 
моло эллаштат кучылтыт. ЦИТ-ыштэ, тӱньамбалсэ 
лапаш кышкымэ чыла йӧным тунэммӧҥгӧ, тыдым 
кид дэн штукатурлымаштэ эн пайданэш ужылтэш. 
ЦИТ лугмо ты корка, Вэнгэр корка гыч изыш гына 
молэмдэн, сайэмдэн шталтын.
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I

Полышкалышэ пашазэ лапаш шындымэ орвам 
умбакырак шукальэ. Цитовэц тошкалтышым вэс пыр- 
дыж дэк шӱкальат, тошкалтышыш шогалын пашалан 
пижэ,

Чыла кушыл пырдыжым лапаш дэн пэтырмӧҥгӧ, 
пӧлэм гыч лэктэ.

— Тудо молан пырдыж, тӱжвал могырыш лапа- 
шым ыш кышкэ? Ӱлыл пырдыжшым кӧ штукатурла?— 
йодо Матвэйэв.

—  Кэрвыч пырдыж вашкэ кошка, — тудым мэ 
варарак штукатурлэна. Пу пырдыжын улыл ужашы- 
жым Макаров иктаж 50 минут гыч штукатурла, ки- 
зыт ту коклаштэ тудо адак кок пӧлэмыштэ пото- 
локын да пырдыжын кушыл ужашышкэ лапашым 
кышкэн пэтыра,_ Ту мартэ тыштэ йара йашныкан 
орвам шукэн луктытат, улыл пачашэш шындымэ ла- 
паш йашныкан орвам пуртат.

Матвэйэвын Зыков д^н кутырмо жапыштыжэ, 
полышкалышэ пашазэ кольмым да уштэр воштырым 
налын, орвасэ йашныкышкэ кувар оҥаш чучышӧ ла- 
пашым уштын оптыш.

Зыков умландарыш:
— Мэ алэбастрым йӧрымаш укэ; звэска лапаш 

2 0  минутышто кошкэн ок шу, мэ кувар оҥаш йо- 
гышо звэскам' посна йашныкыш оптэнат, у  лапаш 
дэн йӧрэн, тудын дэн адак пырдыжым штукатурлэна. 
Тыгэ лапашымат арамыш она колто, шукшакым лук- 
шашат огэш лий.

—  Тэ, цитовэц-влак, пырдыжысэ лапашдам огыда 
тӧрлатэ мо?

— Изыш тӧрлатэна, тачэ огыл, эрла.
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Матвэйэв „руш “ штукатур да „амэрикан“ шту- 
катур-влак алэбастрдымэ лапаш кужаш ок кошко 
манмым шарналтышат, тыгэ маньэ:

— Тугэжэ, Зыков йолташ, тэ лапашын кошкэн 
шумыжым вучэн, шуко жапым арам йомдарэда 
вэт?

— Жапым молан йара йомдараш кӱлэш?— пэлэш- 
тыш Зыков, — Мэ ик минутат шогымаш укэ. Улыжо 
ик Макаров тачсэ кэчын иктаж лу пӧлэмын пыр- 
дыжшым лапаш дэн пэтыра, кумытын пӧртын ты па- 
чашыжым чыла пытарат.

— Вара шушаш лончыжым кунам штэда?
— Ончылтэн пырдыжын могайжым да ий-кэчын 

могайжым ончалтэш: сай ий кэчыштэ пу пырдыж 
кокымшо гана лончылалтэш да тӧрлаталтэш; кӱй 
пырдыж лиймэ годым — садэ кэчыштак. Сандэнэ мэ 
эн ончылтэн пу потолокым да пу пырдыж-влакым 
лапаш дэн пэтырэна.

— Кокымшо лончым могай лапаш дэн да мон 
кӱжгыт штэда?

— Ш уко годым пэлэ вишкыдэ звэска лапаш дэн 
штэна; бэтоным штукатурлымо годым альэ звэска 
лапашым кучылтына, альэ звэска-цэмэнт (йӧрымӧ) 
лапашым, лончын кӱжгытшӧ 3 — 5 миллимэтр лийэш.

—  Ты пӧлэмыштэ кунам пытартыш умбал лончым 
штэда?

— Кум кэчэ гыч.
—  ТэБЭ адак! — ӧрӧ Матвэйэв. — Тэндан пашадам 

чыла ужшашлан тугэжэ маланьэм нил кэчым йомда- 
раш логалэш?

Зыков воштылальэ.
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— Укэ, тыдым вэс турлынат шташ лийэш: эн 
ончыч нилымшэ да кумышо пачашыш, варажым ко- 
кымшо да пэрвой пачашыш волэна. Чыла пашажымат 
рӓт дэн ужына. Ошкылына, Матвэйэв йолташ.

Нилымшэ пачашын ик пӧлэмыштыжэ шӱкэн кошт- 
мо тошкалтыш да лапаш шындымэ орва шогат. 
Пӧлэмыш пурышо цитовэц йашнык гыч правмлам 
нальат, тошкалтыщыш шогалын, потолокысо лапашын 
тӧрлыкшым висэн ончыш. Лапаш чынак тӧр йыгал- 
тын.

Варажым тудо пырдыжымат тыгэ висыш, вара 
тошкалтышым шӱкалын, пӧлэмын вэс пэлыжым ви- 
сыш. Тӧрсыр вэржым тӧрлатыш. Чыла тыгэ висаш, 
вич минут эртыш.

— Тэвэ ындэ чыла тӧрлаталтэ,— пэлэштыш Зыков.
— Ужат, кошкымӧҥгӧ, чыла йыгымэ лапаш ошэмэ; 

тувэчын, эплын гына, сакалт шогышо ужашыштым 
налын, вэс лончо лапашым — грунтым шӱраш лийэш. 
Ындыжым грунт йыгымым ужат.

И к пашазэ кокымшо лончылык нугыдо лапашым 
йашныкэш пудыратыш.

Пӧрвӧй лончым штымэ сэмынак, кидышкыжэ 
коркам кучэн, тошкалтышыш шогальат потолокыш 
да пырдыжын кӱшкыжӧ кокымшо лончым штэн ла- 
пашым кышкаш тӱҥальэ. Ты лончыжо пэрвойсо лэч 
нугыдо да кӱжгырак лийэ.

Тыдым пэрвойсо лэч эскэрэнрак, эркынрак штал- 
тэш.

Потолокым да пырдыж кӱшыл-влакым лапаш дэн 
пэтырэн шуктымӧҥгӧ, ты пашазэ вэс тошкалтышыш 
куснэн, йашнык ӱмбакэ шинчат, тамакам пыжыктыш.
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Изыш каналтымӧҥгӧ, потолок дэн пырдыжын кодшо 
ужашлажым лапаш дэн пэтыраш тӱҥальэ.

Ты пӧлэмышкэ адак ик штукатур пурыш; тудо 
кидышкыжэ „амэрикап“ -влакын гапьэ кок кылап кок 
пу полутыркым (пырдыжсэ лапаш тӧрлатымэ оҥам) 
кучэп. И к полутыркыжо кумдарак, вэсыжэ аҥысыр- 
рак. Пашазэ адак ик пу шаблоным копдэн. (Тӧрлаташ 
штымэ сыпым шаблон мапыт).

Тошкалтышыш шогалын, ик штукатур-цитовэц пыр- 
дыжсэ лапашым тэмдал опчышат, пэрвойак опса 
йанаклаштэ лапаш лопчым опчышым полутьорко да 
шаблоп дэп тӧрлаташ тӱҥальэ. Варажым потолокысо 
да пырдыжласэ лопчым тӧрлаташ пижэ. Тыгэ ӱлычып 
кӱшкӧ, торэш-кутыпь „амэрикап" да „руш “ штука- 
тур-влак сэмыпак йыгэп тӧрлатыш. Ойыртэмжэ улы- 
жат шопэп ыштымаштэ вэлэ.

И к ужаш потолокым тӧрлатымӧҥгӧ, штукатур 
тӧрлыкшым правила дэп висышат, потолокын тӧрсыр 
вэржым йыгэп, йалтак тӧрлатыш.

Матвэйэв йодыштыпак шога;
— Групт лопчо моп кужгыт шталтэш? Тыдым 

могай лапаш дэп штэда? Тыдэ мэ ужып шогымо, групт 
лопчым штымаш альэ моло?

ЦИТ-ып вуйлатышэ бригадиржэ рат дэн ойлэн 
шога:

Грунт лончылан садэ звэска лапашак пура. 
Групт лончо 6-8 милимэтр кӱжгыт лийэш. Грунт 
лончылан лапашым корка дэн кышкат, пу по- 
лутьорко дэн тӧрлатат да тӧрлыкшым пра- 
вила дэн висэн ончат. Тӧрлатымэ дэч вара 
шэлшэ кодэш гын, тушак лапашым пыштэн,
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грунт лончым адак тӧрлатэн кодат. Опса да 
тӧрза (окна) йанак-влакым мэ „р уш ' да ,амэ- 
рикан“ штукатур-влак сэмын „кид гы ч“ огна 
тӧрлатэ, щаблон дэн тӧрлатэна*

Лончо пыштышэ (лапаш кышкышэ) пашазэ тӧр- 
латышэ-влак лэч вашкэрак ышта; сандэнэ тудо ик 
жап коклаштак кок пӧлэмым грунтла. Ты пӧлэм-вла- 
кыштэ тӧрлатышэ влак ик йэҥлэн гына штат. Кокым- 
шо пӧлэмын кӱшыл пырдыжлажым кокымшо гана 
лончылэн пытарэн, лапаш кышкышэ тышкэ толэш.

Ик 40 минут эртымӧҥгӧ пӧлэмышкэ лапаш кыш- 
кышэ пашазэ тольо. Полышкалышэ пашазэ ты жапыш- 
тэ йогышо лапашым ӱштын нальат, йара йашныкан 
орвам луктын кодэн, лапаш йашныкым улыл пачашэш 
шындымэ орвам тӱкэн пуртыш.

Тӧрлатышэ пашазэ йодмо почэш лапаш кышкышэ 
(бросач) ала мунар корка лапашым потолокыш да 
пырдыжын кӱшкыжӧ кудалтышат ӱлыл пырдыжлан 
кокымышо лончым шташ тӱҥальэ.

Штэн шуктымо грунт лончо „руш “ -влак да „амэ- 
рикан“ -влак штымэ лэч улыжат тӧрлыкшӧ дэн вэлэ 
ойырлалт шога.

— Чылажэ тэ мунар лончым штэда? — йодо Мат- 
вэйэв.

— Эртакшым мэ, цитовэц-влак, кум лончо дэн 
штукатурлэна: йымал лончо, грунт да ӱмбал лончо. 
Тугэ гынат, рушла трэнча тойа-влак дэн кырымэ го- 
дым уто грунт лончым шташ возэш; тугэ огыл гын, 
ӱмбачын уто лончо дэн тӧрлаталтэш.

Матвэйэв 4-шэ да 3-шо пачашлаштэ грунтлымо 
ала мунар пӧлэмым ончэн савырныш. Тыштэ чыла
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вэрэ пэш эрэ. „Руш“ штукатур-влак ыштымаштэ 
лавран лиймылан, лавра вургэмым чиймыжлан айма-. 

- нымыжым Матвэйэв шижын кодо,
!( Кокымшо пачашын ик пӧлэмышкыжэ пурэн, Мат- 

вэйэв тошкалтышыш шогальат, потолокын да пырды- 
жын штукатуркыжым тэмдал ончыш. Ошэмын кош- 
кышо лончо пэш пэшкыдэ, тудым вийын тэмдалат 
гын ижэ лакэмэш. Йужо вэрэ гына изэ шэлшэ-влак 
койыт.— Ты грунт лончо штымылан кок кэчэ эртэн — 
манын, Зыков умландарыш.

—  Ындэ алэбастрдэ штукатурлаш лиймым раш 
ужам, тыгэ лапаш чот пижэш. А шэлшышт-влак лӱд- 
машан огыл вара?

—  Шэлшэ-влак вошт, йыргэшкэ-йыргэшкэ да ку- 
го лийыт ильэ гын, лӱдмашан лийэш ильэ; изэ шэл- 
шэ-влак изышат лӱдмашан огытул: нуно ӱмбал лончо 
дэн пэтыралтыт, вара огытат палдырнэ. Айда коридо- 
рыш кайэна, — пэлэштыш Зыков, —  тушто ӱмбал лон- 
чым штат.

Коридор мучаштэ шӱкэн коштмо тошкалтыш да 
лапаш шындымэ орва-влак шинчат. Лончо ыштышэ, 
лапаш кышкышэ пырдыж кӱшылым да потолокым 
вишкыдэ лапаш лончо дэн пэтырэнат, кизыт улнӧ 
шта. Тудо вишкыдэ лапашым пырдыж мучко огэш 
кышкэ, коклаш вэрым кодэн-кодэн кышка.

Кок-кум минут гыч лончо штымэ почэш тӧрла- 
тышэ-влак полутьорко дэн тӧрлатэн мийат, тӧрлык- 
шым правила дэн вискалэн ончат. Тӧрлатышэ-влак 
куго сталь полутьорко дэн шымартэн толыт. Ты по- 
лутьоркын шыма могыржо дэн, тыҥгэ да туҥгэ йы- 
галтымэ дэн, штукатуркын ӱмбалжэ „амэрикан" шту-
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катур-влакын лэчат шыма, йылгыжшэ лийын кодэш, 
чэвэрланэн шога.

Пырдыж-влакын кушылжым ик тӧрлатышэ да кок 
шымартышэ штат; улныжӧ лончо штышэ почЭш ик 
тӧрлатышэ да ик шымартышэ штэн мийат. Тыгэ па* 
ша ик жапыштак кушнаг, улнат шталтэш.

Тӧрлатымэ почэш куго  сталь тьорко дэн шымартэн мийа.

—  Тӧрлатэн шукталтын, — пэлэштышЗыков — шту- 
катурын умбалжэ ситышаш шыма. Пусак-влакым чэ- 
вэрландарэн шымартэна да, чыла йамдэ лийэш. Ужат 
дыр: мэ вэт изэ тьорко дэн тӧрлатышаш олмэш, ала 
монар гана куго тьорко-влак дэн тӧрлатэна; сандэнэ
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паша лэктышнат 7— 10 гана кугэмэ, адак пашанат 
сайрак шталтэш. Ӱмбал лончо коптаралт огэш його^ 
тушан чийат сай пижэш. Ӱмбал лончо пэш вичкыж— 
2-3 миллимэтр кӱжгыт вэлэ — тугэ гынат, тудо грунг 
лончэш чот пижэш. Пырдыжым замаскэ дэн тӧрлатэн 
ӱйан чийа дэн чийалтышаш лийэш гын, мэмнан 
штукатуркэш замаскым йыгашак ок воч. Мэ ты- 
гат экономийым штэна (раскотым шагалэмдэна).

Ц И Т  лукмо тьоркын кучэмжэ.

Матвэйэв, —  молан штукатуркым эрэак ӱлычын 
огыл, потолок гыч штукатуритлаш тӱҥалыт? — манын 
йодо.

Зыков умландарэн пуыш;
—  „Руш" да „амэрикан“ йӧн дэн штукатурлымо- 

годым кэрэк кунаман кӱшычын штукатурлаш тӱҥа- 
лыт. Молан манат гын, нунын тошкалтышышт мэмнан 
ганьэ огыл, шонымэт сэмын шӱкэн наҥгайаш огэш 
лий. Тошкалтышым кок пачаш штыдымашын, нуно- 
пэрвойак кӱшыл пырдыжым да потолокым штукатур-
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лат. Адак тудыжат уло: чыла пырдыжым штукатур- 
лаш штымэ тошкалтыш ончылтэн штукатурлымо пыр- 
дыж ӱлылым пужат. Улылым штукатурлэн пытарал- 
тын гын, кӱшылым штукатурлымо годым, кӱшычын

Ц И Т  йӧн дэн коч кунамат кӱш ы ч шымарташ тӱҥалыт.

лапаш йогэн вэлэшат, ӱлыл штукатуркым пужа. Сан- 
,дэнэ ӱлыл штукатуркым угыч тӧрлатышаш лийэш 
ильэ. ЦИТ йӧн дэн штымэ годым пэрвой лончым 
,да грунт лончым ӱлычат, кӱшычат шташ лийэш. Грунт
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лончым пырдыж ӱлычын шташ оҥай — тудым по- 
лутьорко дэн ӱлычын тӧрлаташ сай. Ӱмбал лончым 
коч кунамат кӱшычын, потолок гыч шташ тӱҥалаш 
кӱлэш. Укэ гын, штэн шуктымо ӱлылым шогымо 
дэн пужаш лийэш.

— Амэрик рэйкэ дэн ачалымэ пырдыжым ЦИТ 
йӧн дэн штукатурлаш лийэш, альэ укэ?

—  Лийэш. Мэ, цитовэц-влак, амэрик рэйкэ дэн 
ачалымэ пырдыжым тыгэ штукатурлэна: пэрвой лон- 
чылык лапашым грунт ганьэ нугыдо штэна, тушко 
альэ тыгыдэ мокым, альэ тыгыдэ пужар шӱкым да 
монь йӧрэна, мэжым йӧрымаш укэ. Ш кат шинчэт, 
мэж шэргэ; мэ тудым, шкэ шинчэт, йот эллаштэ ма- 
шиналан вашталтэна. Моло штукатур пашанам ожсо 
ганьак штэна.

Матвэйэв чыла кокымышо пачашым ончэн савыр- 
ныш. Штукатурко чыла вэрэат шымартымэ пушэҥгэ 
альэ лу ганьэ йылгыжын шинча.

— Паша пэш сай шталтын, — пэлэштыш Матвэйэв.
— А ик пашазылан паша лэктыш чотшо моганьэ?
— Айда конторыш кайэна, тушто чыла палэна,— 

маньэ ЗГыков.
Конторышто Зыков Матвэйэвым пырдыжыштэ 

кэчышэ чэртьож дэк намийышат, умландарыш: ты чэр- 
тьож-график кэчын — паша сэрымэ расписаньэ; ту- 
дым цитла „паша гармонограм“ маныт. Варажым Зы- 
ков табэльым да паша журналым нальэ. Тудым Мат- 
вэйэвлан ончыктышат, чотлэн каласыш:

—  Тачэ мэ кокымышо корпусын пэрвой дэн кокым- 
шо пачашыжым штукатурлэн пытарэн мийэна. Кажнэ 
пачашыштэ пырдыж да потолок-влак 1955 кв. мэтрлэн
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коридор-влак 750 квадрат мэтр; чылажэ ик пачашыш- 
тэ 2705 квадрат мэтр, кок пачаштыжэ — 5410 квад- 
рат мэтр.

Табэль гыч койэш: чылажэ 205 йэҥ-кэчэ пытарал- 
гын. Тыгэ —

йэҥ вуйэш кэчэш 2 6 ^ 2  квадрат мэтр утла штал- 
тын. Тугак полшкалышэ пашазэ-влакыната паша 
лэктышышт куго.

Цитовэц пытартыш лончым кожгатылмз 
тошкалтышэш шогалын тӧрлата.

Цитовэц пытартыш (ӱмбал) лончым 
шымарта.

Мэмнан орвана-влак дэн ик пашазэ 200 — 250 
килограмм лапашым наҥгайа; ожно тыгэ огыл ильэ: 
тунам кок пашазэ эн шуко гын, 60— 70 килограмлэн 
нумалыт ильэ.
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— Алэбастр дэнат экономитлэна, — моло вэрэ 
квадрат мэтрлан 12 гыч 20 килограм мартэ кучылтыт, 
мэ тудын олмэш улыжат 3 — 4 килограм звэска 
лапашым пытарэна.

—  Тугак тошкалтыш, курал-влак дэнат шуко 
экономитлэна. Пэрвой корпусым штукатурлэн пыта- 
рышын, мэ чотлышна: пэрвой корпусышто матэриал 
тошкалтыш да чумыр паша шындымаш гыч гына мэ 
8200 тэҥгэм экономитлэн кодэна. Кажнэ квадрат 
мэтр штукатуркылан 50 ырший экономий кодалтын, 
пашазэ-влакат йатыр нальыч, адак корпусымат вашкэ 
штукатурлышна.

Матвэйэв ончымо тыгай цифр-влак шинчашыжэ 
койынак шогат:

руш-влакын— 8 квадрат мэтр, амэрикан-влакын 
14 квадрат мэтр, цитовэц-влакын 267а квӓдрат 

мэтр.
Матвэйэв тыгэ шонэн пунчальэ:
—  Цитовэц-влакын паша штымыштым сайынак 

тунэм налшашлан адак ик-кок вичкэчым эртарэм. 
Нунын пашашт сай шындалтын, тунэшмашлыкшэ 
йатырак уло. Мэмнан социалист стройкыштына эко- 
номийжэ моганьэ лийэш. А тэмпым кузэ вийын ончык 
колтэна!

Постройко гыч Матвэйэв постройкомыш кайыш.
„Паша каҥашэш, ЦИТ йӧн дэн штукатурлымо 

нэргэн вопросым шындэм“ — шоналтыш тудо. Ынды- 
жым „Кузэ штукатурлымо сайрак" — тудым мый 
палэм.
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